
Esgótase o tempo do proceso estatu-
tario e a sociedade galega ten expre-
sado xa con clareza a súa ambición
como nación.

“Se lle perguntamos aos galegos e
ás galegas que queren para o seu
país, está claro o que nos van contes-
tar. Sexan votantes do PP, do PSdeG
ou do BNG, o que nos van dicer é
que non podemos estar nen un
centímetro por debaixo do conse-
guido por Catalunya e Euskadi”,
afirmou en rolda de imprensa o por-
tavoz nacional do BNG, Anxo Quin-
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tana. E iso en que se traduce? Pois
sinxelamente en lle chamar as cousa
polo seu nome, en comezar por darlle
normalidade xurídica ao que xa o ten
na rúa, en recoñecer sen maiores
requilorios “que Galiza é tan nación
como o pode ser Catalunya ou Eus-
kadi”.

A ambición nacional de Galiza
vehiculízaa o Bloque Nacionalista
Galego na comisión que está a
elaborar o Novo Estatuto para o país.
Neste número do BE-NE-GÁ ao día,
informamos ao respeito sobre unha

Galiza expresa xa a súa
ambición como nación

ao día

“Non podemos estar nen un centímetro por debaixo do
conseguido por Catalunya e Euskadi”, afirma o portavoz nacional

cuestión fulcral neste debate: o financiamen-
to. No que di respeito da futura facenda
galega, só o BNG está a defender con clareza
a autonomía fiscal que precisa o país para
comezar de vez a converxencia co Estado e
con Europa. O BNG non practica nengún mi-
metismo, nen nesta materia nen nengunha
outra, e xa ten dito con absoluta rotundidade
que o modelo de financiamento debuxado
no Estatut catalán non serve ás necesidades
de Galiza, que en todo caso o noso país pre-
cisa de percentaxes de participación nos
impostos estatais máis altas que as catalás
(non para superar o grao de autosuficiencia
de Catalunya, senón simplesmente para
igualalo).

Isto é precisamente o que o pobo galego
quer: expresar a súa ambición como nación
con propostas proprias e pondo os intereses
de Galiza por enriba de calquer outra
consideración.

 Anxo Quintana, durante unha rolda de imprensa
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“Na negociación, obtivemos o duplo do ano anterior”
Francisco Rodríguez analisa as conversas que levaron ao apoio do BNG aos orzamentos do Estado

Fundamentalmente, hai 15 millóns pa-
ra acelerar as obras do Eixo Atlántico
entre Pontevedra e Vigo, e se houbese
acordo entre a administración local, a
Xunta e o Goberno, pois poderían come-
zar as obras da saída sur de Vigo. Esa é
unha das partes negociadas, outro bloco
moi importante vai destinado á dinami-
zación do agro con 10 millóns de euros
que os xestionará directamente a Conse-
llaría de Meio Rural, como xa fixera o
ano pasado. Outro bloco vai destinado
a moitas accións en diversas partes do
país non só para infraestruturas medio-
ambientais e de estradas, senón tamén
para actuacións de carácter cultural. En
concreto, hai diñeiro para dixitalizar os
fundos dos Consellos de guerra que hai
no Arquivo Militar Noroeste de Ferrol e,
moi importante, cartos para dixitalizar
os documentos medievais que foron
expoliados a Galiza e que hoxe están
depositados no Arquivo Histórico Naci-
onal de España.

Que tal vai o famoso grao de execución
dos orzamentos do Estado?
No caso do ano anterior as grandes parti-
das están executadas. É dicer, o que eran
os 10 millóns para o mundo rural e os
11 para o Eixo Atlántico están executa-
dos. Hai máis problemas coas pequenas
partidas, mais aínda fican dous meses e
algunha pequena cuestión si que se pode
lograr. O bon é que se execute o 100%,
a miña impresión é que desta vez, debido
a como vai estruturado, vai haber unha
maior aproximación a ese 100%.

Nesta entrevista, o portavoz do BNG
no Congreso explica as claves da nego-
ciación mantida co Goberno e que se
saldou cun incremento de 60 millóns
de euros das partidas que o Estado
destina a Galiza para o ano 2007. Este
resultado foi fundamental para que os
nacionalistas galegos respaldasen os
orzamentos estatais para o próximo
exercicio.

Dixeches en comparecencias que o
BNG nunca apoiaría as contas do
Estado 2007 tal e como estaban no
proxecto inicial. Por que?
Porque do ponto de vista cuantitativo
eran insuficientes. Precisaban dun
incremento entre os 60 –o mínimo
aceitábel- e os 100 millóns de euros
–que tería sido o ideal. Segundo, por-
que había que adicar este diñeiro a
subsanar algunhas das deficiencias de
carácter cualitativo que se dan nos
orzamentos. Deficiencias de falla de
atención a territorios galegos, e de
aceleración de obras que se podían
axilizar.

Foron esas palabras o desencade-
nante para que o PSOE chamase á
porta do BNG para negociar e recabar
o seu apoio?
Bon, que conste que ao comezo non
había moito interese por parte do PSOE
nun pacto co BNG porque xogaba cun
abano moi importante, moi grande, de
partidos que podían apoialo, que nos
facían prescindíbeis a nós. Aí o que
houbo foi un momento de inflexión, xa
que se aproximaba o día da votación
das emendas de totalidade aos orza-
mentos, e o PSOE non tiña os votos
de ninguén practicamente. Foi cando
se apresou a contar e sumar, momento
no que nós actuamos con dilixencia
porque nos convén máis actuar ao
inicio que ao final do proceso. Ao final,
se somos prescindíbeis non temos
nada que facer, mais ao comezo, cando
aínda non lles saían as contas, si fomos
interesantes. Ao Goberno parecíanlle
excesivos 60 millóns para dous depu-
tados, mais acabou aceitando; con
certa protesta, mais aceitou. Se tivé-
semos agardado até o último día, te-
ríamos sido prescindíbeis porque
seguramente contasen con outros
apoios. O colchón que tivo o Goberno
para aprobar os orzamentos foi un
colchón mínimo, e grazas ao BNG.

O resultado das xuntas mantidas con
Solbes foi un pacto entre o BNG e o
partido no Goberno. En canto se incre-
mentan os cartos para Galiza?

Antes, no proxecto inicial figuraban
1.690 millóns de euros, e vai pasar a
1.750 millóns. O duplo do que conse-
guimos o ano pasado. Todo se pode
mellorar, mais se avaliamos cal foi o
resultado da negociación para partidos
de maior peso e cunha tradición de
pacto co Goberno moito maior, o
resultado penso que é óptimo. O PNV
leva 70 millóns máis e a promesa de
que se van votar os orzamentos de
Euskadi por parte do PSE. Outros
partidos non chegan a tais cantidades,
como Coalición Canaria, e conseguen
certos acordos políticos pola súa
condición periférica, insular. Galiza
non ten nen cupo nen nos consideran
periféricos, aínda que o sexamos.
Entón, creo que o resultado é unha
mellora cuantitativa e cualitativa.
Racionalizamos algunhas cousas, e
estamos desatrancando moitas outras.

Proporcionalmente, trátase dunha
suba considerábel…
Iso é un dado obxectivo incuestioná-
bel, tan obxectivo e incuestionábel que
se pode verificar nada máis que
ollando cal foi a intervención do PNV
e o pouco triunfalismo que tivo, cal
foi a intervención de Durán i Lleida e
ver que, no caso catalán, todo fica
postergado a negociacións ulteriores.
O proveito está claro quen o levou,  e
en termos proporcionais, tamén quen
saiu máis beneficiado.

A onde van parar eses 60 millóns
adicionais?

Rodríguez consulta un exemplar dos orzamentos mentres mantén unha conversa telefónica
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Distribución dos 60 millóns de euros logrados
polo BNG na negociación dos orzamentos 07

Eixo Atlántico Ferroviario entre Vigo
e Pontevedra

Programa de Desenvolvemento Rural
para Galiza

Limpeza, rexeneración, e saneamento da
ría do Burgo (A Coruña), do río Ulla, do río
Limia e do río Miño na súa desembocadura

Liña de Alta Velocidade Ferroviaria
Lubián-Ourense

Construción da EDAR de Santiago de
Compostela e dos colectores xerais

Circunvalación de Pontevedra

Eixo Atlántico Ferroviario A Coruña-Ferrol

Estrada N-540 Lugo-Ourense. Nova ponte
sobre o río Miño ao seu paso por Lugo

Recuperación das ribeiras do río Arnoia
ao seu paso por Allariz

Rexeneración de espazos naturais en
zonas costeiras en Carballo, Ponteceso,
Laxe e outros

Terceira Ronda da Coruña. AC-14.
Tramo As Lonzas-Zapateira

Terceira Ronda da Coruña.
AC-14 Zapateira A-6

Autovía A-54 Lugo-Santiago.
Tramo Vilamoure-Nadela

Estudo-Proxecto depuradora de Vigo

Circunvalación de Ordes:  desvío do tráfico
rodado da N-550 ao seu paso pola vila

Conexión da Autovía do Cantábrico (A-8)
co corredor San Cibrao-Barreiros

Dixitalización da documentación medieval
galega depositada no Arquivo Histórico
Nacional de Madrid

Redacción do proxecto dun novo cuartel
para Xinzo da Límia

Rehabilitación da Praza de Abastos de
Santiago de Compostela

Transformación da estación de Santiago
en estación intermodal

Actuación no litoral da Coruña

Parador de Turismo de Muxía

Dixitalización da documentación do Arquivo
Militar de Ferrol sobre xuízos sumarísimos

Construción da variante da N-541 ao seu
paso por Cerdedo (Pontevedra)

N-640: construción da variante da Estrada

Incremento de 15 millóns de euros

10 millóns de euros

8 millóns de euros

6 millóns de euros

3 millóns de euros

Incremento en 3 millóns de euros

Incremento en 2 millóns de euros

Incremento en 2 millóns de euros

1,5 millóns de euros

1,5 millóns de euros

Incremento en 1,5 millóns de euros

Incremento en 1,5 millóns de euros

Incremento en 1 millón de euros

1 millón de euros

Incremento en 1 millóns de euros

Incremento en 350.000 euros

300.000 euros

200.000 euros

Incremento en 300.000 euros

500.000 euros

Incremento de 500 mil euros

Incremento en 500.000 euros

300.000 euros

Incremento en 350.000 euros

Incremento en 350.000 euros

Mellora das infraestruturas ferroviarias da Galiza

Mobilizar superficies agrarias ociosas, promover a
gandeiría extensiva e a agricultura ecolóxica...etc

Sanear e rexenerar as rías e os ríos mencionados

Dotar o proxecto para axilizar os trámites da obra

Construción da planta depuradora de Santiago

Dotar axeitadamente ese proxecto

Dotar singularizadamente o proxecto de referencia

Realización do proxecto construtivo

Mellorar a situación do río ao seu paso por Allariz

Mellora dos espazos naturais costeiros mencionados

Axilizar as obras

Axilizar as obras

Realización do proxecto construtivo

Impulsar estudo viabilidade depuradora de Vigo

Dotar economicamente esta actuación

Realización do proxecto

Dotación económica  do proxecto

Redacción do proxecto para un novo cuartel

Incrementar a dotación económica para as obras

Dotar economicamente este proxecto

Rexenerar zonas costeiras de Barraña, Camariñas,
Boiro, O Pedrido, Muros, Malpica e Póboa do
Caramiñal, entre outros

Dotar adecuadamente este proxecto

Dotación económica para este proxecto

Mellorar a dotación económica desta obra

Incrementar a dotación económica deste proxecto

OBRA                                       IMPORTE                         OBXECTIVO
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Satisfacción no BNG do Congreso dos
Deputados pola aprobación de máis
do 90% das emendas apresentadas
polos nacionalistas galegos ao Estatuto
dos cidadáns españois no exterior, un
texto que superaba o último trámite na
Cámara Baixa antes de viaxar cara ao
Senado.

As propostas do BNG incorporadas ao
Estatuto teñen unha grande importancia
porque abranguen melloras de índole
social, políto-xurídico e cultural para
os emigrantes. Olaia Fernández Davila
cualificou de “moi positivo que se in-
cluíse a nosa emenda relacionada coa
emisión do voto nos procesos eleito-
rais. Merece mención especial a refe-
rente a garantir a igualdade de todos
os partidos políticos á hora de conco-
rrer ás eleicións, asegurar a transpa-
rencia no momento de depositar o voto
e a posta a disposición de Embaixadas
e Consulados para poder exercer este
dereito”.

No social, salienta a incorporación ao
texto da proposta nacionalista para que
se apoien e impulsen as asociacións
que teñen infraestruturas para atender
as persoas maiores, para alén da inclu-

Aprobadas máis do 90 por cento das
emendas do BNG ao Estatuto dos Emigrantes

Grazas aos nacionalistas, garantirase a transparencia e o carácter libre, directo e secreto do voto dos emigrantes

sión do texto nacionalista para que se
facilite o acceso dos emigrantes en
situación de dificuldade á rede sanitaria
dos países nos que habitan.

AS CONTRADICIÓNS DO PSOE

No aspecto cultural, o BNG tamén pu-
xou cara adiante un feixe de emendas
que recollen a necesidade de espallar
o coñecemento da lingua galega no
exterior. Unha delas merece capítulo
aparte por estar envolta na polémica.
O texto reza así: “O Estado promoverá
a divulgación e o coñecemento da di-
versidade cultural do Estado pluri-
nacional, pluricultural e plurilingüístico
no exterior”. Esta proposta recibiu o
respaldo do PSOE, mais unhas horas
máis tarde este grupo político recuaba
por mor das críticas do PP e afirmaba
“ter cometido un erro” ao votar a favor
do devandito texto. E fechaba a cu-
estión anunciando que se oporía á
proposta nacionalista no trámite do
Estatuto no Senado.

Esta maneira de proceder recibiu as
críticas de Davila, que cualificou ao
PSOE de “contraditorio”.

Olaia Fernández Davila, nunha imaxe captada nos corredores do Congreso

BREVES
O GOBERNO ESTATAL MARXINA
NAVANTIA-FENE
En resposta a unha pergunta do senador
do BNG, o vicepresidente segundo e mi-
nistro de Economía, Pedro Solbes, rexeitou
calquera alternativa de futuro para Navan-
tia-Fene fóra da situación actual como
estaleiro auxiliar de Navantia-Ferrol, “a
única opción posíbel ante a ausencia de
viabilidade do estaleiro” por si só.
Para Jorquera, a resposta de Solbes “pre-
tende presentar como unha decisión
técnica o que é unha decisión política do
Goberno Central: a vontade de excluír o
estaleiro de Fene da construción naval
civil, en beneficio dos de San Fernando e
Puerto Real, en Cádiz”.
Ademais, Jorquera mostrou a súa perple-
xidade polo rexeitamento da SEPI ás pro-
postas de futuro plantexadas pola Conse-
llaría de Innovación e Industria para Navan-
tia-Fene, e denunciou que coa súa resposta
o Ministro de Economía “non nos dá outra
opción que pensar que vostedes nin fan
nin deixan facer por que non buscan outra
cousa para o estaleiro de Fene que excluílo
como competidor e que os pasos dados
até agora nolo están confirmando”.

OS NACIONALISTAS PEDEN NO SENADO
UNHA CIRCUNVALACIÓN PARA XINZO
DA LIMIA
Segundo Jorquera, a construción desta
nova circunvalación “aumentaría a calidade
de vida da poboación de Xinzo de Límia,
revitalizaría a súa actividade comercial,
permitiría un enlace directo para o polígono
de Vilar de Santos, melloraría a seguridade
no enlace da N-525 coa A-52 e uniría dúas
estradas comarcais e unha local sen atra-
vesar o casco urbano do centro de Xinzo”,
conclúe o senador do BNG.

O BNG INTRODUCE MELLORAS NA LEI
DE DEPENDENCIA
O BNG votou no Pleno da Cámara Baixa
a favor do proxecto de lei de promoción
da autonomía persoal e atención ás
persoas en situación de dependencia.
“Decidimos respaldar esta lei despois de
ter sido sensibelmente mellorada grazas
ás aportacións realizadas por nós e outros
grupos parlamentares”, salientou Olaia
Fernández Davila, quen lembrou que o
BNG rexistou 130 emendas a este pro-
xecto, cinco das cais foron aceitadas na
súa literalidade, mentres que outras 80
foron transaccionadas cos demáis grupos
da Cámara.
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Comeza unha nova fase na elaboración
do Estatuto de Galiza. Finalizadas as
reunións da ponencia no mes de Outu-
bro, os deputados elaboran agora tex-
tos de consenso nos que plasmarán,
de xeito resumido, as propostas dos
tres grupos en cada un dos capítulos
xa debatidos para tratar de chegar a
acordos en cada un deles.

Ao longo das últimas semanas, e tal e
como veñen denunciando os deputados
do BNG, o Partido Popular seguíu a-
diante coa súa estratexia de dilación e
amosou, asemade, unha completa
“falta de ambición” nun debate con-
creto, un dos máis importantes deste
proceso: as competencias que debe
ter a nosa nación. Exemplo disto é o
feito de que o PP veña defendendo
nestas reunións a eliminación das
competencias exclusivas.

“Se non avanzamos no ámbito com-
petencial, de que serve un Novo Esta-
tuto?” perguntábase o portavoz do
grupo parlamentar do BNG. Carlos
Aymerich, Bieito Lobeira, María Xosé
Vega Buxán e Pablo González Mariñas
defenderon na ponencia, de feito, que
Galiza teña competencias sobre as súas
augas territoriais e subliñaron o feito
“ilóxico” de que o goberno galego poida
decidir sobre as súas rías, mais non
sobre o noso espazo marítimo.

Nas comparecencias públicas semanais
sobre o debate estatutario, o portavoz
do grupo nacionalista, Carlos Aymerich,
puxo en evidencia o desinterese e a
pouca apertura de miras dos populares,
que non entregaron a súa proposta
nunha materia tan importante como a
do financiamento até o mes de Outubro,
retrasando asi os traballos conside-
rabelmente.

É neste eido, o financeiro, no que o
BNG fixo máis fincapé sendo como é
consciente de que sen autonomía
financeira o noso país seguirá a vivir
aparentemente subsidiado e pendente
da “xenerosidade” do Estado español.
Nesta liña, Aymerich insistíu en que
calquera solución “deberá asegurar a
autonomía financeira e a suficiencia de
recursos a través de recursos propios
e a recadación territorializada de recur-
sos estatais”. Nin o PP pode xa negarlle
a Galiza a necesidade de que teña unha
Axencia Tributaria propia e de que se
teñan en conta, á hora de calcular o
seu financiamento, criterios como a
dispersión e o envellecemento poboa-
cional e a emigración.

Só o nacionalismo defende a autonomía financeira
Comisión do Novo Estatuto: o BNG reclama percentaxes de cesión máis altas que as catalás, contra o criterio de PP e PSOE

Mais o BNG ficou só fronte ás forzas
estatais, con fortes diferenzas no xeito
plantexado para acadar esa autonomía
financeira xa que PP e PSOE queren
aplicar aos tributos territorializados
para Galiza as mesmas porcentaxes
que as do Estatuto catalán. O nacio-
nalismo defendeu, pola contra, que o
noso país teña a mesma oportunidade
que xa tivo Cataluña de analizar cales
son as súas necesidades e marcar as
porcentaxes de impostos que garantan
a autosuficiencia ao noso país.

O nacionalismo deixou claro que a
nosa nación precisaría do 80% do
IRPF e do IVE e o 85% dos impostos
especiais xa que, coas porcentaxes
catalás (arredor do 50%) Galiza tan
só cubriría o 70% dos seus gastos.

“Analicemos as nosas necesidades e
marquemos en función delas unha
cesta de tributos coas porcentaxes
que precisamos para cubrilas”, pro-
puxo o portavoz nacionalista. Os
parlamentares do BNG criticaron
duramente este mes a actuación dos
deputados populares e socialistas
neste eido e lembráronlles que “son
representantes do pobo galego”, polo

que a súa postura de partida non debe
ser “non crearlle problemas ao Estado”,
senón analizar as necesidades dos gale-
gos e cubrilas.

GALIZA PODE TER OFICINAS DIPLO-
MÁTICAS PROPIAS

Após máis de vinte reunións da ponencia,
e malia a obcecación do Partido Popular
en dinamitar os acordos, os deputados
teñen acadado consenso en algúns
puntos fundamentais como a necesidade
de que as relacións entre a nosa nación
e o Estado sexan bilaterais.

Tamén acordaron os grupos que Galiza
debe ter representación propia no que
son institucións estatais comúns, isto é,
os entes reguladores de mercados como
o enerxético, o das telecomunicacións,
etc.

Nas relacións con outros Estados, e en
virtude do acordado no Parlamento,
Galiza podería ter “representacións
propias, baixo o nome de delegacións
ou oficinas”, en países cos que existan
importantes vínculos económicos.

Bieito Lobeira e Carlos Aymerich, en rolda de imprensa
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Se no plano da política estatal, o ácido
bórico simboliza a estratexia da rea-
cción, en Galiza o “pin” amosado polo
alcalde de Barro na comisión de Estudo
dos Incendios evidencia unha práctica
parlamentar, a do PP, “esperpéntica”
e “neurótica”, que desacredita por si
mesma a esta formación e que non
está a impedir que os traballos na Cá-
mara se desenvolvan con normalidade
democrática, a pesar dos atrancos. O
debate do Estado da Nación, o primeiro
no que interveu un vicepresidente da
Xunta nacionalista, o propio transcurso

Traballo de ideas versus oposición de “comedia”

da Comisión de Incendios, a ponencia
do Estatuto, a piques de concluír, ou
a recente entrada dos orzamentos, co-
rroboran que o Parlamento é o eixo da
vida política e está a acadar o protago-
nismo que lle corresponde, e faino con
traballo e non con “postas en escea”,
“fotos” e “pataletas”, como o PP, que
en nada contribúen para a defensa dos
intereses da sociedade.

Comezou este período de sesións de
xeito algo precipitado e anticipado, a
consecuencia dos acontecementos do
verán: a vaga de lumes que asolou
Galiza e as súas consecuencias políti-
cas. Os incendios, por tanto, converté-
ronse no principal protagonista das
primeiras sesións parlamentares, ten-
tando o grupo popular facer deste asun-
to o seu principal e practicamente único
cabalo de batalla. Ancorados na estrate-
xia de enfrontar a Comisión de Estudo
que se creou coa de Investigación, que
eles reclaman, non fan auténtica oposi-
ción, senón estratexias de “despiste”
ou de “desvío da atención” coas que
o único que conseguen é desgastarse

POLÍTICA LINGÜÍSTICA
O BNG, consecuente coa súa loita histórica
a prol da defensa do idioma e da norma-
lización do país, rexistou distintas iniciati-
vas para corrixir algunhas das disfuncións
que se seguen a dar e superar situacións
de discriminación alleas á Lei de Norma-
lización Lingüística. Salienta unha proposi-
ción non de lei para garantir a oficialidade
dos topónimos nas indicacións da rede
viaria.

IGUALDADE REAL DE XÉNERO PARA
DEPUTADAS
O grupo parlamentar nacionalista apresen-
tou publicamente a súa proposta de
reforma do regulamento da Cámara, co
obxecto de axilizar o seu funcionamento,
destacando como novidade o recoñece-
mento do dereito das deputadas á baixa
por maternidade.

PLANO DE MELLORA PARA AS REDEIRAS
A iniciativa do deputado do BNG, Bieito
Lobeira, a Consellaría de Pesca comprome-
teuse a pór en marcha un Plano de Mellora
do traballo das redeiras que inclúa a bús-
queda dunha categoría profesional especí-
fica para este colectivo, que acadou algún
protagonismo “sentimental” durante o
Prestige, mais que é bastante invisíbel en
Galiza, pese a implicar a máis de 1000
mulleres que traballan en condicións moi
precarias.

O REGADÍO DO VAL DE LEMOS SERÁ
MODERNIZADO
Confirmouno en comisión o director de
infraestructuras da Xunta, no debate dunha
iniciativa da deputada nacionalista María
Xosé Vega Buxán, quen denunciou que
esta infraestrutura, tal e como está agora,
non cumpre a finalidade para a que foi
construida.

O nacionalismo converte o Parlamento no eixo da política galega fronte a un PP entregado ao esperpento

a si mesmos. Esgotaron os argumen-
tos e o único que trascende son xes-
tos, son manobras mediáticas que nen
sequer contan co respaldo de todos
os seus alcaldes. A Comisión non
cedeu a esta chantaxe e está a piques
de iniciar o traballo de conclusións,
mentres, actuacións como as do alcal-
de de Barro, que se negou a compare-
cer porque foi instado a cumprir o re-
gulamento e  a non amosar unha pan-
carta co lema “Lumes Nunca Máis”,
só producen o bochorno dos cidadáns;
as súas declaracións, secundadas

polos deputados do PP noutras inter-
vencións, nas que acusaba aos mem-
bros da Comisión de seren responsá-
beis dos catro mortos do verán, son
proprias da “carnaza” e da búsqueda
de réditos políticos. Como ben dixo a
deputada do BNG Tereixa Paz, “todos
saben como se chama aos que fan
carroñeirismo”.

UN GOBERNO POSITIVO PARA O
PAÍS
Os incendios, por tanto, están a ser o
leit motiv de todos os debates pois
están a se colar, xustificada ou inxus-
tificadamente, tanto no Estatuto, como
no Debate do Estado da Nación ou
nos orzamentos. O PP chegou, mes-
mo, no límite do “surrealismo”, a atri-
buír a falta de presuposto das brigadas
antiincendios a unha proposta do BNG
a prol de galeguizar os actos funera-
rios. Mais a vida segue, e a política
tamén, de tal xeito que por vez primeira
os galegos asistiron a un debate do
Estado da Nación en que un vicepre-
sidente nacionalista, Anxo Quintana,
puido facer un balanzo positivo da

xestión deste ano, ratificar o pacto de
goberno coas 48 propostas de resolución
aprobadas e demostrar, por tanto, que
en Galiza hai un antes e un despois dos
16 anos de fraguismo e hai futuro galego
e en galego. O PP está afastándose do
interese xeral e está a desaproveitar unha
oportunidade, dixo Quintana, cunha
oposición de “comedia” pola que os
cidadáns lles pasarán factura mentres si
valorarán a capacidade do nacionalismo
para “ter ideas e principios”.

Anxo Quintana, nunha intervención no Pleno da Cámara

BREVES



Foi sempre teoría e praxe do nacionalismo galego, desde os seus comezos, a opción interna-
cionalista, coincidindo nisto cos postulados máis progresistas e anti-imperialistas. Non debe
parecer estraño que unha opción nacionalista se autoproclame fundamente internacionalista:
máis ben ao contrario. O nacionalismo fundamenta a súa existencia na consecución da soberanía
para as nacións opresas, o que necesita unha articulación anti-imperialista do mundo: a igualdade
entre todas as patrias da que falaba Castelao. Non é,  pois, esta concepción exclusiva do
Terceiro Mundo, senón tamén de todas as nacións que, por exemplo na Europa, carecen de
Estado proprio e sofren relacións políticas, económicas, culturais ou lingüísticas disimétricas.

A perspectiva nacionalista é contraditoria coa denominada concepción occidental do mundo que,
hoxe por hoxe, está fundamentada na alianza UE-EUA, na súa participación común na OTAN
e nunha praxe non defensiva, senón claramente ofensiva, encamiñada ao controlo do mundo,
co recurso mesmo da guerra, en nome da liberdade e da democracia. Din previr así supostos
males maiores orixinados por reximes ou Estados, que non se submeten silandeiramente ao
controlo e aos intereses do centro imperial. Esta agresividade maniféstase, entre outras moitas
formas, através das denominadas guerras preventivas, nomeadamente as de Afganistán ou
Iraque. Non hai cobertura legal nen recurso ao dereito internacional para nada. O contexto
internacional así manexado convértese no desamparo legal, na indefensión e na intimidación
dos pobos. Para unha forza política como o BNG, que actúa nunha nación sen Estado do
denominado mundo occidental, é moi importante ter claro que non se pode aceitar un
marco de unidade económica globalizada, transnacionalizada, como é a UE, que ademais



coloca como conditio sine qua non a pertenza
á OTAN, desde a teoría explícita de intervir
en calquer parte do mundo. É esta filosofía,
da que os Estados europeus mesmo máis
democráticos son incapaces de se afastar, a
que provoca graves contradicións, impotencia
e seguidismo da UE a respeito dos EUA. Non
estraña que a UE manteña posicionamentos
hostís cos Estados que exercen certa autonomía
política no mundo e que se opoñen aos deseños
do imperialismo americano. Así o podemos
comprobar coa mal disimulada agresividade
contra Cuba, o distanciamento a respeito de
Chavez ou Evo Morales. Porén, non foron quen
de condenar a ocupación e a guerra do Iraque
–onde hai vergoñosamente tropas británicas,
polacas, italianas- e mesmo participan, sen
reparos, na ocupación e guerra en Afganistán.

O entramado ou novelo da OTAN con todas as
súas bases militares, a interdependencia dos
exércitos dos Estados que a conforman, produce
un degrao de dependencia, con efeitos políticos
moi perniciosos para a democracia e para a
posibilidade dunha política fundamentada no
multilateralismo e non na atracción unipolar e
unilateral dos EUA. Que o mundo occidental,
un modelo capitalista transnacionalizado, e
imperial posúa o seu brazo armado, acabada
a guerra fría contra o comunismo, significa
non unha ameaza teórica, senón a potencial
e real manifestación de agresividade contra
todos os pobos da terra que desexan ser
libres ou manter certa autonomía política. O
corolario son unha ONU amordazada no seu

Consello de Seguranza, predisposta a impor
duplos raseiros de medir, cando se trata de
analisar e avaliar as decisións dos Estados. Así,
o acceso á tecnoloxía nuclear con fins pacíficos,
e en todo caso defensivos, resulta condenábel e
é obxecto de medidas cautelares e punitivas, se
se trata de Irán ou Corea do Norte, mais é
compracentemente aceitado se se trata de Israel,
Pakistán, India e, por suposto, os EUA, Franza
ou Gran Bretaña. Non cabe unha dualidade máis
inmoral e inasumíbel do ponto de vista dun mundo
cunha visión claramente internacionalista. A non
proliferación de armas nucleares non se pode
alicerzar na exclusión do acceso á tecnoloxía
nuclear segundo criterios de oportunidade política
e de proximidade ao entramado de poder
occidental. Terá que se fundamentar nun
acordo entre iguais que pase por aceitar o
acceso de todos a esta tecnoloxía con fins civís
e acordar o desmantelamento dos arsenais
militares de todos, incluídas as grandes potencias,
e non precisamente só dalgúns, que ademais
padecen a hostilidade manifesta dos gardiáns da
dualidade discriminatoria.

Desde unha perspectiva como a do nacionalismo
galego, o lema debe ser, pois, “soberanía, igual-
dade entre todas as nacións, internacionalismo,
cooperación e coordenación, e anti-imperialismo
militante”. Todo isto fundamenta o exercicio dunha
verdadeira democracia nas condicións actuais
do mundo. Por iso, o BNG non pode caír na hos-
tilidade que a UE e os EUA, en maior ou menor
medida, manifestan contra Cuba, Venezuela ou

Bolivia. É vital para o nacionalismo que se
respeiten a capacidade de decisión dos pobos,
a súa autonomía para regularen un desenvol-
vimento proprio e a evolución sen inxerencias
externas. Non podemos caír na connivencia ou
aceitación acrítica das pauliñas contra Estados
que, sexa cal for a consideración que nos mereza
o seu rexime, exercen a súa soberanía, para o
seu progreso e a súa capacidade defensiva cos
criterios que consideran imprescindíbeis neste
momento histórico, caso de Irán ou Corea do
Norte. Finalmente, o nacionalismo galego tense
que mostrar especialmente activo contra a
neoformulación das guerras imperialistas como

guerras preventivas non se sabe de que, exixindo
a retirada das tropas estranxeiras de Afganistán,
Haití ou Iraque e denunciando os crimes contra
a Humanidade que se están a cometer por parte
das potencias occidentais, especialmente os
EUA.

Cómpre que fique claro que os conflitos de Oriente
Medio expresan a prepotencia e control que os
EUA queren impor ao mundo: unha zona de
grande importancia xeoestratéxica do ponto de
vista político polo seu papel central en Euroasia
e África, nuclear do ponto de vista enerxético, e
loxicamente inzada de resistencia popular perante

Hugo Chávez sinala Brasil no mapa perante Anxo Quintana



CHAVES PARA COMPRENDER. Edita: Secretaría de Formación da Executiva Nacional.

este deseño. É o mundo árabe, o mundo cultu-
ralmente coñecido como o Islam, o que padece
máis a agresión occidental. Resulta paradoxal
e irónico que se cualifique de fundamentalista,
dogmática e irracional a resistencia deste mundo,
cando é a vítima dun deseño externo, articulado
através de reximes en todo caso corruptos e
reaccionarios a nível local. Para nós, o funda-
mentalismo, o dogmatismo máis perigoso, é
o que sustenta o unilateralismo prepotente
dos que se consideran amos do mundo, nada
menos que con invocación de Deus e mesmo
dos valores do cristianismo. O odio que se
pode producir no mundo islámico contra Occi-

dente non é un odio inexplicábel, nen falto de
matices. Só temos que ter presente quen se insire
nos asuntos internos de quen, quen ataca e quen
é atacado, quen viola o dereito dos pobos a seren
libres e a viveren da propria terra sen
condicionamentos de fóra. O caso de Palestina
é todo un paradigma da opresión e da
senrazón dos deseños imperiais. O caso de
Israel é o paradigma das fantasías occidentais
ao servizo de políticas opresivas, materializadas
a conta e contra outros. O nacionalismo galego
debe ter clara a contradición fundamental por
onde camiña. Dentro do mundo occidental, o
nacionalismo galego ten que impulsar a liña de

multilateralismo, anti-imperialismo e
pacifismo con xustiza. Non é indife-
rente que existan esforzos por se des-
marcar da liña hexemonista occi-
dental, vehiculizada através da OTAN.
Os matices, os distanciamentos, desta
política hexemonista, mesmo sen
rachar absolutamente con ela, teñen
unha funda importancia, pois son sínto-
mas de contradicións que deben aca-
bar facendo posíbel unha concepción
non xenófoba nen racista nen dogmá-
tica nen agresiva de Occidente, é dicer,
a súa desaparición como construción
ideolóxica.
A Galiza e ao Estado español vailles
a vida nun deseño do mundo radical-
mente contrario ao actual. Pola nosa
posición xeoestratéxica, pola nosa
concepción política do mundo, pola
viabilidade das pequenas patrias, e
pola necesaria articulación dunha
Sociedade de Nacións verdadeira-
mente non hierarquizada, nun contexto
internacional fundamentado sobre o
dereito aplicado entre iguais.

Militantes nacionalistas galegos manifestánse en favor dos dereitos do pobo palestino
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Que competencias ten o seu depar-
tamento?
Moitas, abranxe moitos campos. Toda
a política de servizos sociais para os
maiores, as persoas con discapacidade
e os menores. Tivemos que facer un
traballo de reagrupar áreas divididas
en varias consellarías durante o gober-
no do PP, coas conseguintes duplici-
dades de gasto. Tamén está adscrita á
secretaría de Benestar a Dirección Xeral
de Mocidade, Voluntariado e Solida-
riedade.

Que significa iso do “cuarto pear do
Estado de Benestar”?
Partimos da idea que os servizos so-
ciais deben ser como as pensións, a
sanidade e a educación (os outros tres
peares), universais para todos os cida-
dáns. Isto implica superar o conceito
asistencialista e ter en conta aspectos
como a prevención para evitar a exclu-
sión social. Para iso é necesario aumen-
tarmos a percentaxe do orzamento
destinado a servizos sociais; nós poñe-
mos como horizonte alcanzar un 7%.

As asociacións ou a Igrexa seguen
realizando traballo social...
Ben, temos que aumentar o número
de centros propios da Xunta, que até
agora eran moi poucos. A nosa idea é
que o sistema público sexa central e

“O obxectivo é a universalidade dos servizos sociais”

Os nacionalistas protexen
por lei os pequenos comerciantes

María Xesús Lago, secretaria xeral do Benestar

Vén de ser apresentado o anteproxecto de Lei de Ordenación do Comercio Interior de Galiza, que regula varias cuestións
fundamentais para o sector. Segundo o conselleiro nacionalista Fernando Blanco, esta nova normal legal permitirá acadar
unha axeitada ordenación comercial do país, pondo fin a unha longa etapa de silencio de case 18 anos, na que se rexistou
unha situación de inhibición lexislativa. O anteproxecto de lei será remitido ao sector para que faga as súas achegas e logo
pasará ao Parlamento Galego para a súa aprobación definitiva.

A filosofía que inspira a lei é protexer as pequenas e medianas empresas e contribuír para o desenvolvemento do comercio
tradicional e á súa modernización. Daí que se tomen medidas como a a esixencia dunha licenza específica de carácter
autonómico no caso das grandes superficies comerciais. Ademais, regularanse os períodos de rebaixas, o réxime de vendas
especiais e as actividades feirais.

Cómpre subliñar, ademais, a criación do Rexisto de Comerciantes e Actividades Comerciais de Galiza e o Consello Galego
de Comercio, ambas as dúas entidades de nova creación e que serán pedras angulares para unha axeitada ordenación
comercial do país, posto que permitirán, no primeiro caso, a elaboración e actualización permanente dun censo comercial
en Galiza que contribuirá para a definición das políticas de axudas públicas e facilitará o exercicio das funcións de control
e tutela dos intereses públicos. O segundo será un órgano colexiado de participación, asesoramento e colaboración coa
Administración Galega.

as iniciativas social e privada funcionen
de xeito complementario.

Que destaca do traballo feito até
agora na atención aos maiores?
Bon, Galiza ten unhas características
específicas que requiren moito esforzo
nese ámbito, que é o que leva a maior
parte do orzamento. Hai un 21% de
poboación maior e 65 anos, que
ademais vive nun hábitat disperso, e
cobra as pensións máis baixas do
Estado. Traballamos coa filosofía de
que os nosos maiores continúen a

vivir no seu domicilio mentres sexa posí-
bel, para o cal aumentamos a axuda no
fogar, a teleasistencia e o transporte
público para que poidan achegarse aos
centros de día e aos hospitais. Tamén
organizamos actividades para manter
aos xubilados “intelectualmente activos”.
Obviamente, é necesario seguir aumen-
tando as prazas de titularidade pública
en residencias, que son 800 máis no que
vai de período de goberno. Ademais,
constituímos a Sociedade Galega de
Servizos Sociais, para que as Caixas de
Aforro financien novas residencias.

María Xosé Lago considera que o sistema público debe ser central na prestación de servizos sociais
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A BATALLA
“Diríxome a vós en momentos de pre-
ocupación, pois o ar trae malos agoi-
ros apara a nosa conquistada liberda-
de apenas estreada. Un grande exérci-
to fortemente armado cruzou a fron-
teira galega. Nos seus estandartes
ondea desafiante o escudo de armas
do arcebispo Fonseca, Señor da dióce-
se de Santiago...”. Así arengaba aos
irmandiños o capitán Alonso de Lan-
zós, antes da batalla de Monterrei,
que foi recreada nun xogo de rol en
vivo organizado pola Dirección Xeral
de Xuventude e Solidariedade en
colaboración coa asociación 13Ne-
gativo. O certo é que na 2º Guerra
Irmandiña houbo sanguentas batallas,
mais nengunha en Monterrei. En todo
caso, iso entra dentro da licenza artís-
tica...

QUE É O ROL EN VIVO?
Un xogo de rol en vivo é como unha
grande obra de teatro, sen un final
definido, na que cada personaxe actúa
libremente, mais de acordo cunhas
regras predefinidas, e diferénciase
dos xogos de rol tradicionais en que
estes se practican sentados nunha
mesa. Daí que sexa moi importante a
caracterización e a fidelidade histórica.
Os participantes foron provistos do
vestiario correspondente á súa clase
social (campesiños, trobadores, fidal-
gos...), e nalgúns casos (os soldados)
foron caracterizados pola organiza-
ción. Os 500 asistentes, chegados de
toda Galiza e tamén doutros territorios
do Estado, dividíronse en dous
bandos: os Irmandiños e os Malfei-

Un xogo de rol para recriar a nosa historia

tores. Estes últimos representaban
as tropas nobiliarias que reconquis-
taron o reino de Galiza en 1469 e
derrubaron o goberno da Irmandade,
que rexeu o país durante case tres
anos.

COÑECER A NOSA HISTORIA
O departamento de Xuventude,
presidido polo nacionalista Rubén

Medio millar de “combatentes” chegados de toda Galiza reviviron a Batalla de Monterrei

Cela, promoveu “Irmandiños: A Revol-
ta”, con varios obxectivos. Un deles é
fomentar a participación da mocidade
nos eventos que organice a Xunta en
colaboración con asociacións xuvenís.
Así mesmo, favorecer o coñecemento
da historia de Galiza; neste caso de
sucesos como as Guerras Irmandiñas,
de grande importancia pero pouco
coñecidos, é chave para a Dirección
Xeral de Mocidade. Por último, este
tipo de actividades serven tamén para
dar a coñecer monumentos de valor
patrimonial, como o castelo de Monte-
rrei, onde se celebrou todo o acto. O
xogo de rol tamén serviu, durante os
días 22, 23 e 24, para darlle unha activi-
dade inusitada aos concellos de Verín
e Monterrei, pertencentes ao interior
rural.

NOVAS ACTIVIDADES
Segundo os organizadores e partici-
pantes no acto, a Batalla de Monterrei
foi un grande éxito, polo que se prevé
organizar novas partidas. Conseguiuse
organizar un dos maiores xogos de rol
en vivo de todo o Estado, e ao tempo,
promoveuse un modelo de ocio creativo
e alternativo.

Os participantes, fielmente caracterizados, dispóñense ao combate

Non todo vai ser desembaiñar a espada nesta vida
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O grupo municipal nacionalista rexeita
a proposta de recheo que a Autoridade
Portuaria apresenta para Bouzas no
Plano de Utilización de Espazos
Portuarios. O BNG considera que non
está xustificado nen tecnica nen
economicamente, e ademais ese novo
aterramento de 135.000 metros cadra-
dos sería unha actuación moi agresiva
para a Ría.
Os nacionalistas sospeitan que as
auténticas intencións que agocha a
Autoridade Portuaria detrás do Plano
de Usos é levar adiante ese recheo,
mentres que o resto das propostas
apresentadas polo seu presidente e
candidato socialista á alcaldía de Vigo
son simplemente fume e proxectos

O BNG non quer novos recheos na Ría de Vigo

O candidato nacionalista na cidade das
Burgas, Alexandre Sánchez Vidal, fixo
unha declaración pública do seu
patrimonio, incidindo na necesidade
de manter un código ético na xestión
política e en que a transparencia na
toma de decisións e a honestidade
sexan a bandeira dunha política aberta
á cidadanía. Esta decisión provocou
un debate en Ourense sobre a conveni-
encia de que o fagan os candidatos
doutras forzas.
A maiores, o BNG continúa o seu traba-
llo de preparación das vindeiras
eleccións municipais, con iniciativas

Participación e transparencia,
as propostas para Ourense

A alcaldesa de Muros cesa aos nacionalistas logo
destes denunciaren graves irregularidades

Os nacionalistas de Muros queren resaltar a responsabilidade do PSOE local e da alcaldesa da vila na ruptura do pacto de
goberno. A alcaldesa cesou unilateralmente o tenente alcalde do BNG para a continuación dar por roto o pacto. Isto aconteceu
logo do dirixente nacionalista denunciar irregularidades na contratación da brigada municipal antiincendios.
Xosé Ramón Farinós, portavoz municipal do Bloque, vén de denunciar numerosas irregularidades desde que o PSOE goberna
en solitario: ocultación de información aos grupos da oposición; acoso laboral a funcionarios que provocou o traslado da
secretaria municipal, varias denuncias e baixas por estrés; tamén os decretos arbitrarios para favorecer a familiares que
traballan na administración municipal. Tamén criticou unha “pésima xestión, que se intenta ocultar con mentiras”, e que
causou a perda de importantes subvencións e retrasos na elaboración do PXOM e noutros proxectos.
Por outra banda, os nacionalistas destacan a importancia da xestión realizada desde as súas áreas de goberno, entre as que
están Cultura, Turismo e Promoción Económica. En especial, valoran a posta en valor do patrimonio histórico, o comezo
do saneamento da ría e a chegada de servizos a todas as parroquias; así como as negociacións coa Xunta para construír
unha escola infantil e un centro de día.

irrealizabeis. O recheo é a única das
actuacións de calado que pode
desenvolver sen autorización munici-
pal por tratarse dunha ampliación,
pero as demais precisan do acordo
do Concello de Vigo.
O grupo municipal apoia o crecemento

Os nacionalistas alertan sobre que un novo aterramento de 135.000 metros cadrados  sería unha agresión á ría

Alexandre Sánchez Vidal, candidato á Alcaldía en Ourense

como a edición de publicacións
monográficas ou reunións frecuentes
con representatntes do asociacio-
nismo. Os nacionalistas tamén lanza-
ron a proposta de crear un distrito do
barrio da Ponte, que abrangue un terzo
da poboación do concello.
Ademais, púxose en funcionamento
o Foro da Cidadanía, concebido como
unha canle de comunicación transver-
sal en que todos e todas poden
participar e achegar ideas. As distintas
áreas de traballo están dirixidas por
persoas significadas na cidade en
cadanseu ámbito social ou profesional.

do Porto de Vigo, mais non a calquera
prezo. Antes de propor novos recheos,
defende a necesidade de reordenar os
espazos portuarios e recuperar superfi-
cies que agora están infrautilizadas e con
ese criterio apresentou as súas alegaci-
óns ao Plano.



Concellos: Arzúa, Melide, Santiso, Toques, Sobrado dos Monxes, Vilasantar, Boimorto, Curtis, Cesuras e Mesía. Hai un total
de 19 concelleiros electos.
Alcaldías e gobernos: Xaquín García Couso é o alcalde nacionalista de Arzúa. O BNG forma parte tamén do goberno en
Boimorto.
Sede comarcal: Arzúa. Rúa Lugo 38 entrechán dereito. montana@bng-galiza.org. Tel 981815031

Ficha Técnica da Montaña
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Manuela García Freire é funcionaria da
Universidade de Santiago de Compostela
e concelleira en Vilasantar. Exerce como
responsábel comarcal na Montaña desde
hai perto de 3 anos.

Cada comarca ten unhas características
propias. Na Montaña, con dúas cabe-
ceiras (Melide e Arzúa) como inflúen
estas condicións xeográficas no traballo
político?
Ademais de ter dúas vilas grandes, é
unha comarca un pouco dispersa, con
concellos moi rurais. A través do consello
comarcal conseguimos ter actividade en
todos os concellos, sobre todo naqueles
que estamos máis febles organicamente.
A pesar desa febleza relativa, os resulta-
dos electorais son bons, por riba da
media do país. Temos a alcaldía en Arzúa
e cogobernamos en Boimorto e ultima-

“Aspiramos ás alcaldías en Arzúa, Melide e Vilasantar”
Manuela García, responsábel comarcal na Montaña

Manuela García dálle moita importancia á boa
valoración que se ten da xestión de Medio Rural

mente estamos a aumentar bastante a mili-
tancia. Hai que ter en conta que no medio
rural algunha xente ten medo aos cambios,
o que dificulta o noso traballo.

O feito de termos un alcalde nacionalista
na comarca tradúcese nunha maior presen-
za organizativa?
O feito de gobernar  serve de espello para
os demais concellos, no senso de demostrar
que podemos facer moitas cousas positivas
para o pobo.

Con que espectativas electorais vai o BNG
ás eleccións municipais?
Moi boas. Estou convencida de que imos ter
as alcadías de Melide e Vilasantar e reforzar
a de Arzúa, onde confío seremos a forza má-
is votada. Ademais imos conseguir represen-
tación en Toques e Sobrado dos Monxes.

O 25 de novembro é o Día Internacio-
nal da Eliminación da Violencia contra
as Mulleres, estabelecido pola ONU
co obxectivo de implicar os gobernos
e o conxunto de organizacións de ca-
rácter social na sensibilización a res-
pecto do grave problema que cons-
titúe a violencia de xénero. Para as mu-
lleres e os homes do BNG, esta é unha
data de reivindicación e loita por unha
Galiza sen actos violentos contra as
mulleres.

Desde a Secretaría de Acción Feminista,
da que é responsábel Tereixa Novo,
vaise facer unha campaña para sensibi-
lizar á sociedade sobre este grave
problema, con actos nas comarcas e
outras medidas. Apuntan unha serie
de datos como que a violencia no
ámbito familiar, exercida por homes
vinculados nalgún momento á vítima,
é a que máis se recolle nas estatísticas
e a que máis sinalan os medios de
comunicación; mais non debemos

25-N, por unha Galiza sen violencia contra as mulleres
esquecer a que se produce nos ámbi-
tos laboral -acoso sexual e moral-,
educativo e social, en demasiadas
ocasións tolerada por acción ou omi-
sión por parte das administracións
públicas.

“A mobilización e a sensibilización da
sociedade debe ir seguida da resposta
efectiva das institucións. É preciso
deseñar políticas transversais que
afecten á vivenda, ao emprego, ao
urbanismo, ao transporte público...”,
segundo recolle un díptico que se vai
repartir co gallo desta xornada. Neste
sentido, o BNG, desde a área de
Igualdade do goberno galego, mais
con vocación de transversalidade, está
a elaborar unha lei galega para a
prevención e tratamento da violencia
de xénero que permita actuacións
integrais e que sexa capaz de dar res-
posta rápida ás situacións de conflito.
Esta lei terá en conta numerosos
aspectos, como a prevención es en-

sibilización da sociedade; o tratamento
nos medios de comunicación; un ensino
non sexista; información, asesoramento
e asistencia integral; centros de acollida
temporais; formación e inserción laboral
para as vítimas, así como axudas econó-
micas e acceso á vivenda; formación
específica para os profesionais que vaian
ter relación coa violencia de xénero; e
por último a creación dun Observatorio
que avalíe as políticas públicas neste
ámbito.

Tereixa Novo, durante unha intervención
parlamentar na pasada lexislatura
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“As eleccións municipais téñense reve-
lado como o proceso electoral máis
favorábel para ampliar e expandir
organizativamente o BNG”. Con esta
afirmación recollida nas teses que se
debaterán na vindeira XII Asemblea
Nacional –2 e 3 de Decembro, Santiago
de Compostela- ábrese o apartado
adicado ás eleccións municipais e a
expansión organizativa do BNG, en que
se aborda unha reflexión sobre o
contexto favorábel para esa expansión
que supoñen os comicios locais e se
analizan as formas, contidos e recursos
a empregar nese obxectivo de agrandar
a base organizada do nacionalismo en
Galiza.
Factores como a maior proximidade
aos veciños e veciñas dos nosos refe-
rentes ou o feito de que moitos cida-
dáns achen na acción municipal un
elemento especial de motivación para
se achegaren ao BNG, explican en boa
medida que os procesos preelectorais
municipais vaian sempre acompañados
dun medre organizativo através da
incorporación de novos simpatizantes

As municipais, un novo chanzo na expansión do nacionalismo

Os dous concelleiros do BNG participaron nun goberno de coalición que desprazou o Partido Popular do poder, no cal
traballaron durante dous anos, desde as áreas de Urbanismo, Cultura, Facenda, Turismo e Promoción Industrial. Entre os
proxectos que se levaron a cabo están a Feira do Viño de Monterrei ou a reserva de terreos para un polígono industrial.

Porén, as inxerencias de intereses particulares de membros do goberno na redacción do novo PXOM, así como as irregularidades
na contratación dun funcionario obrigaron a que o BNG se posicionase en favor da transparencia e da ética na xestión
municipal. Os socios da coalición (PSOE e independentes) reaccionaron expulsando “de facto” os dous edís nacionalistas,
Abelardo Rúa e Eloi Domínguez.

Desde entón, a vida municipal sofre unha clara parálise por falta de iniciativas, a pesar do cal os representantes do BNG
comprométense a seguir traballando en positivo para mellorar a vida dos veciños, por exemplo mediante xestións co goberno
galego.

Verín: o BNG continúa o seu traballo en positivo

A imaxe do BNG como forza de goberno consolídase aos ollos da sociedade galega

e afiliados ao traballo de base ou
mesmo para conformar candidaturas
municipais.

Agora, o novo contexto político ofrece
unha nova potencialidade: sermos
forza de goberno en Galiza. Esta situa-
ción supón unha grande oportunidade
para rachar definitivamente con este-
reotipos e, consecuentemente, superar
definitivamente barreiras entre unha
parte da sociedade e o BNG que limi-
taban até agora o noso crecemento
organizativo.

“Cada día, a percepción do BNG como
forza de goberno consolídase máis
entre a cidadanía, o que nos facilita
superar en moitas localidades e co-
marcas do país o noso tradicional rol
de forza opositora”, segundo Roberto
Mera, secretario de Acción Municipal.
“A este obxectivo debemos contribuír
co noso discurso, co enfoque e coa
estratexia do traballo político municipal
e coas formas a empregar na trasla-
ción das nosas ideas e mensaxes á

cidadanía. Interiorizando a nosa condi-
ción de goberno do país e dalgúns conce-
llos e cidades, contribuiremos a ser per-
cibidos socialmente como a forza que
aspira a gobernar en todas as localidades
e na que se pode confiar para o bon go-
berno dos concellos galegos”, afirma.

AMPLIAR O PROXECTO COMÚN NACIO-
NALISTA

Esta potencialidade novidosa do BNG
pon na man da organización a posibi-
lidade de incorporar a numerosos veciños
e veciñas que agardan, neste contexto,
a seren convidados a participar no pro-
xecto común do nacionalismo.

Para lograr ese obxectivo de agranda-
mento do BNG através da preparación
das eleccións municipais, as teses da
XII AN propoñen “conxugar un discurso
nacionalista, acaído nas formas e no
contido, con novos métodos de traballo
que nos permitan optimizar os recursos
dispoñibeis”. Trátase de aproveitar a
maior capacidade de relación social que
dá a organización a presenza no Goberno
para dirixirse “con decisión á sociedade
comprometida co país para animala a se
incorporar ao BNG”.
Son varios e importantes os recursos
dos que dispón o BNG para afrontar o
reto de expandirse organizativamente
através das eleccións municipais: desde
a militancia, o valor máis prezado do
BNG, até esa presenza do nacionalismo
en gobernos municipais e no goberno
galego. En definitiva, unha expansión
organizativa paralela ao proceso electoral
municipal será a mellor visualización dun
BNG en crecemento, con capacidade de
atracción e con vocación de goberno ao
servizo das maiorías sociais.

Roberto Fernández Lores,candidato á Alcaldía en Sanxenxo
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A Contracapa

Manuela Rodríguez Pumar, veciña de Gondomar, atende
o público na sede comarcal de Vigo (Celso Emilio Ferreiro
3, baixo dereita). É vicerresponsábel comarcal e responsábel
de finanzas e milita desde o 1995 na organización, na que
entrou despois de facer parte da  candidatura nacionalista
no seu concello. Antes de estar vinculada ao cadro de
persoal do BNG , traballou como autónoma no sector do
ensino privado.

Pasa moita xente pola sede?
Poden pasar 10 persoas por día de media, mais depende
das épocas.

En que épocas se traballa máis?
Por suposto, cando hai eleccións, momento no cal veñen
moitos militantes a traballar na sede, e ademais tamén
temos xente que vén informarse. Despois das eleccións, e
independentemente de que os resultados sexan bons ou
malos, aumentan as solicitudes de afiliación. Agora, a raíz
da Asemblea Nacional tamén temos moita actividade.

E chaman moito por teléfono?
Cando empeza o outono, chama xente para pedir cursos
de galego. O BNG de Vigo organiza, desde hai varios anos,
cursos informais para aprender a expresarse mellor no
noso idioma.

Organizades máis actividades dese tipo, a maiores da
vida interna da organización?
De momento non, mais temos previsto facer algunhas.

Hai peticións directas de afiliación no mostrador?
Si, aparece xente sen avais previos que desexan entrar a
militar na organización. Facilitámoslles unha ficha de
afiliación, os estatutos, o noso proxecto de Estatuto, as
teses da última Asemblea. E agora tamén lles damos o
folleto da campaña de afiliación...

Un “Sempre en Galiza”...
Non, porque non temos tantos. Mais tamén lles damos
algunhas das publicacións da Fundación Galiza Sempre...

E volven?
Volven, volven. Concertámoslles unha cita co responsábel
local.

Véndese moito merchandising?
Bandeiras, pins, autocolantes coas letras GZ para os coches...

Como ves o uso das novas tecnoloxías? Substituirá en
parte o traballo directo nas sedes?
Penso que calquera medio para chegar antes á xente é
positivo. De feito, solicitámoslles aos que teñen enderezo
electrónico substituír o correo postal polo electrónico. Agora
ben, iso non substitúe o traballo da sede, porque o trato
persoal coa xente é fundamental.

O BNG de Vigo envía SMS aos militantes...
Si, temos un contrato cunha empresa, á cal lle pagamos por
pacotes de 10.000 mensaxes. Esta empresa proporcionanos o
software para facer os envíos. Ademais, filtramos os envíos por
sectores, entre militantes e simpatizantes...

Terás algunha anécdota curiosa que contar
Lembro un señor que quería falar co portavoz municipal porque
quería publicar as súas memorias. Tamén entrou unha vez unha
señora maior de aspecto inofensivo, que de súpeto arrincou un
cartaz de Fraga cos ollos negros de chapapote, cando foi das
mobilizacións de Nunca Máis. Logo marchou a todo correr.

“O trato persoal coa xente é fundamental”
Manuela Rodríguez atende o público na sede comarcal de Vigo

Manuela Rodríguez é vicerresponsábel comarcal e responsábel de Finanzas

10 Novembro.
Anxo Quintana apresenta o candidato a
alcalde de Ponteareas, Roberto Mera.

17 Novembro.
Anxo Quintana apresenta o candidato a
alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez

18 Novembro
Consello Nacional

24 Novembro.
Anxo Quintana apresenta o candidato a
alcalde de Carballo, Evencio Ferrero.

25 Novembro.
Día Internacional da eliminación da
violencia contra as mulleres

2 e 3 de Decembro.
XII Asemblea Nacional.


